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Návrhy tém ŠVOUČ šk. r. 2020/2021 katedry KPEP a 

KDPP PdF UK v Bratislave 

 

 

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. 

Témy pre študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia 

Využitie strečingu v pohybovom režime u detí predškolského veku 

Anotácia: Teoretická časť empiricko-aplikačnej práce bude orientovaná na priblíženie základných 

princípov strečingu u detí v materskej škole a jeho účinku na zdravie, charakteristiku obdobia dieťaťa 

predškolského veku, priblíženie vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb v rámci Štátneho vzdelávacieho 

programu pre predprimárne vzdelávanie. V aplikačnej časti práce študent predstaví návrh hodiny na 

výučbu strečingu pre deti predškolského veku a príklady strečingových cvičení na podporu zdravia 

detí. 

 

Sauna ako prostriedok posilnenia imunitného systému u detí predškolského veku 

Anotácia: Teoretická časť empiricko-aplikačnej práce bude orientovaná na priblíženie základných 

pravidiel saunovania ako súčasti regenerácie síl a prostriedku posilnenia imunitného systému, 

charakteristiku obdobia dieťaťa predškolského veku, priblíženie vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb 

v rámci Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. V aplikačnej časti práce 

študent predstaví návrh hodiny na výučbu saunovania pre deti predškolského veku. 

 

Témy pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

Výskyt ortopedických oslabení u detí mladšieho školského veku 

Anotácia: Teoretická časť empiricko-aplikačnej práce bude orientovaná na priblíženie zdravotných 

oslabení, charakteristiku obdobia dieťaťa mladšieho školského veku, priblíženie vzdelávacej oblasti 

Zdravie a pohyb v rámci Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň 

základnej školy. V aplikačnej časti práce študent predstaví návrh hodiny na výučbu ortopedických 

oslabení a návrhy na zlepšenie (prevencia, možnosť zmiernenia, liečenie, odstraňovanie oslabení) u 

detí mladšieho školského veku. 

 

Olympijské hry a ich význam v poznaní detí mladšieho školského veku 

Anotácia: Teoretická časť empiricko-aplikačnej práce bude orientovaná na priblíženie histórie 

olympijských hier, charakteristiku obdobia dieťaťa mladšieho školského veku, priblíženie 

vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb v rámci Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne 

vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy, zastúpenie olympijskej výchovy v rámci výučbových 

predmetov. V aplikačnej časti práce študent predstaví návrh hodiny na výučbu o olympijských hrách 

a návrhy na zlepšenie v rozšírení vedomostí o olympizme u detí mladšieho školského veku na 

základnej škole. 

  



2 

PaedDr. Mária Belešová PhD. 

Témy pre študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia 

Uplatnenie metód na rozvoj čitateľskej gramotnosti u 5 – 6 ročných detí v rodinnom prostredí 

Anotácia: Rodinné prostredie má rozhodujúci vplyv pri vytváraní prvých skúseností dieťaťa 

predškolského veku s čitateľskou gramotnosťou, knihami, písaním. Tento proces je nezvratný a jeho 

zanedbanie nie je možné v inom vývinovom období dieťaťa nahradiť s takou účinnosťou, akú možno 

docieliť u dieťaťa predškolského veku. Cieľom ŠVOUČ bude zistiť, aké metódy, spôsoby, postupy 

či stratégie sa používajú pri rozvoji čitateľskej gramotnosti v rodinách s dieťaťom v predškolskom 

veku. 

 

Dobro a zlo v rozprávkach vnímané deťmi predškolského veku 

Anotácia: Ústrednou témou mnohých rozprávok je téma dobra a zla. Rozprávkový svet má 

požadované pravidlá, kde dobro víťazí a zlo je potrestané. Tieto pravidlá považujú deti za bezpečné 

a riadia sa nimi. Vďaka tomu deti lepšie rozumejú fungovaniu skutočného sveta. Cieľom ŠVOUČ 

bude prostredníctvom skupinového interview s deťmi predškolského veku zistiť, ako vnímajú a 

hodnotia dobro a zlo v rozprávkach. Úlohou študenta bude vybrať reprezentatívny výber niekoľkých 

rozprávkových ukážok, ktoré deťom prečíta. Po prečítaní bude realizované skupinové interview. 

 

Témy pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

Školská úspešnosť žiakov v kontexte dosiahnutia ich čitateľskej gramotnosti 

Anotácia: Čitateľstvo žiakov môže mať dopad na ich školský výkon a hodnotenie aj v ostatných 

predmetoch. Cieľom ŠVOUČ bude zistiť súvislosť dosiahnutej čitateľskej gramotnosti žiakov s ich 

školskou úspešnosťou. Budú sa porovnávať a vyhodnocovať žiacke vysvedčenia a výsledky z testov 

PIRLS z medzinárodného merania čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka primárneho vzdelávania. 

 

Čítanie nadaných žiakov v primárnom vzdelávaní 

Anotácia: Nadaní žiaci majú oproti svojim rovesníkom vysoko rozvinuté intelektuálne schopnosti. 

K najčastejším charakteristikám nadaných detí patrí schopnosť čítania už v predškolskom období, 

široká slovná zásoba, používanie cudzích slov a slovných spojení. Cieľom ŠVOUČ bude na základe 

individuálneho interview zistiť, aký vzťah majú nadaní žiaci k čítaniu, frekvenciu ich čítania, 

porozumenie textu, schopnosť kritického myslenia pri čítaní a pod. 

 

PaedDr. Ján Záhorec, PhD. 

Témy pre študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia 

Obrázkové pojmové mapy ako inovatívna metóda elementárneho rozvoja prírodovednej 

gramotnosti s podporou digitálnych riešení 

Anotácia: Cieľom práce je demonštrovať možnosti využitia obrázkových pojmových máp 

prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií doplnené informačnými zdrojmi edukačného 

charakteru s akcentom rozvoja komunikačných zručností detí, vzbudenia zvedavosti detí o prírodné 

reálie, vytvárania zmysluplného poznania o fungovaní sveta a spôsobilosti používať prírodovedné 

vedomosti podložené faktami, ktoré pomáhajú pri vytváraní predstáv o prírodnom svete a zmenách, 

ktoré v ňom prebiehajú a ktoré ovplyvňuje človek svojou činnosťou. Súčasťou práce je súbor autorsky 

pripravených obrázkových pojmových máp využiteľných vo vzdelávacích aktivitách v predprimárnej 

edukácii a reflexia ich využitia vo vybraných vzdelávacích oblastiach. 
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Aplikácie digitálnych didaktických prostriedkov do aktivít detí v rámci predprimárnej edukácie 

Anotácia: Desktopové a cloudové softvérové aplikácie využiteľné v predškolskej edukácii sú vďaka 

vysokej miere interaktivity, spätnej väzby a funkcionality úžasným nástrojom pre experimentovanie, 

objavovanie a hranie sa zároveň. Cieľom práce je demonštrovať zavádzanie trendových digitálnych 

didaktických prostriedkov do výchovno-vzdelávacích aktivít predprimárnej edukácie v kontexte 

rozvoja tvorivosti a elementárnych digitálnych zručností detí. Súčasťou práce je súbor autorsky 

pripravených pôsobivých edukačných aktivít využiteľných v predprimárnej edukácii a reflexia ich 

využitia vo vybraných vzdelávacích oblastiach. 

 

Témy pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

Gamifikácia a jej využitie vo vyučovaní prírodovedných predmetov na primárnom stupni ZŠ 

Anotácia: Práca sa zaoberá využitím princípov gamifikácie a ich uplatnením v školskej výučbe 

vybraných prírodovedných predmetov na primárnom stupni ZŠ v kontexte jej skvalitňovania. 

Primárnym cieľom práce je vytvorenie súboru gamifikačných aktivít pre vybranú učebnú 

problematiku prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie SMART Learning Suite využiteľných 

pre podporu aktivizácie a pozornosti žiakov na vyučovacej hodine v školskej učebni, ale aj v 

domácich podmienkach ako vhodnej prípravy na vyučovanie. Predpokladáme aj empirické overenie 

didaktickej účinnosti pripravených aktivít vo vybranej skupine žiakov 1. stupňa základnej školy. 

 

Využitie inovatívnych digitálnych riešení v školskej výučbe vybraných predmetov na primárnom 

stupni ZŠ 

Anotácia: Práca poskytuje kvalitatívnu analýzu problematiky trendových desktopových a online 

softvérových aplikácií najčastejšie využívaných v školskom vyučovaní na 1. stupni ZŠ v kontexte 

jeho skvalitňovania. Cieľom práce je vytvorenie súboru interaktívnych edukačných a kvízových 

aktivít pre vybranú učebnú problematiku 1. stupňa ZŠ prostredníctvom softvérovej aplikácie 

ActivInspire a cloudového interaktívneho systému ClassFlow podporujúcich aktivizáciu a pozornosť 

žiakov na vyučovacej hodine. Predpokladáme aj empirické overenie didaktickej účinnosti 

pripravených aktivít vo vybranej skupine žiakov 1. stupňa základnej školy 

 

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 

Témy pre študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia 

Rozvíjanie predmatematickej gramotnosti u detí predškolského veku 

(Rezervované pre študentku Lenka Žiaranová) 

Abstrakt: Práca bude zameraná na vývoj matematického myslenia, osvojenie si matematických 

pojmov, podporu matematických predstáv prostredníctvom hier s prihliadnutím na vekovú kategóriu 

detí. Chceme využiť v práci aj zahraničné skúsenosti, prípadne interdisciplinárne aktivity. V práci 

uvedieme ukážku niektorých hier, ktoré budeme ilustrovať pracovnými listami. Ciel: Cieľom práce 

je predstaviť aktivity na podporu matematických predstáv pomocou hier so zameraním na 

interdisciplinárne presahy na predprimárnom stupni. Predbežná hypotéza: Práca pomocou 

spracovania zahraničných zdrojov najmä anglickej literatúry ukáže na odlišný prístup k rozvíjaniu 

matematických predstáv s interdisciplinárnym presahom na predprimárnom stupni v zahraničí a na 

Slovensku. 
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Témy pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

Úlohy s kombinatorickou motiváciou podľa programu „Zaujímavá kombinatorika“ pre 1.stupeň 

ZŠ 

(Rezervované pre študentku Svitlana Kolodkina) 

Abstrakt: Práca zdôvodní potrebu rozvíjania kombinatorického myslenia na 1.stupní ZŠ 

a predstavuje program „Zaujímavá kombinatorika“ autorkami ktorej sú Rumianceva I. a Celiščeva I. 

(Румянцева И. и Целищева И.) z Ruska. Na základe poznatkov o kognitívnom vývoji dieťaťa 

v programe budú vymedzené fázy rozvíjania kombinatorického myslenia a predstavené úlohy 

s kombinatorickou motiváciou pre každý ročník na 1.stupni. Vybrané úlohy budeme ilustrovať 

pracovnými listami. Ciel: Cielom práce je predstaviť kombinatorické myslenie a vypracovať úlohy 

podľa uvedených ruských materiálov. Predbežná hypotéza: Práca ukáže na odlišný prístup ku 

kombinatorickému mysleniu na primárnom stupni v Rusku a na Slovensku 

 

PaedDr. Klaudia Korvínová, PhD. 

Témy pre študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia 

Zdokonalenie koordinačných schopností detí predškolského školského veku pomocou pohybových 

hier 

Anotácia: Pohybová hra poskytuje zábavu, potešenie, spája s príjemným citový prežívaním, 

radosťou. Pomocou pohybovej hry môžeme rozvíjať pohybové zručnosti a pohybové schopnosti. 

Cieľom práce je navrhnutými pohybovými hrami zameranými na jednotlivé koordinačné schopnosti, 

zistiť posun v rozvoji koordinačných schopností detí predškolského veku. Práca má teoreticko-

empirický charakter. Výskumným nástrojom sú motorické testy. Z matematicko - štatistických metód 

bude použitý aritmetický priemer, medián, smerodajná odchýlka, Wilcoxonov T – test a U test Mann 

– Whitneyov. 

 

Rozdiely vo vybraných kondičných schopnostiach detí predškolského veku venujúcich sa plávaniu 

a detí predškolského veku bez pravidelnej pohybovej aktivity. 

(Rezervované pre študentku Michaelu Maxovú) 

Anotácia: Cieľ práce je rozšíriť poznatky o rozdieloch vybraných kondičných schopností detí 

venujúcich sa plávaniu a detí bez pravidelnej pohybovej aktivity. Dáta budú získavané pomocou 

parametrických, poprípade neparametrických štatistických testov, kde budú zisťované rozdiely v 

získaných dátach. Následne budú vyvodené odporúčania pre teóriu a prax. 

 

Témy pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

Rozdiely vybraných silovo-vytrvalostných schopností veľkých svalových skupín tela u detí 

mladšieho školského veku 

Anotácia: Práca má teoreticko-aplikačný charakter. Cieľom je zistiť rozdiely silovo- vytrvalostných 

schopností veľkých svalových skupín medzi deťmi 3.a 4. ročníka u vybraných ZŠ. Výskumným 

nástrojom bude Kraus- Weberov test. Pri spracovaní výsledkov budú použité matematicko- štatistické 

metódy. 
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Mgr. Lenka Szentesiova PhD. 

Témy pre študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia 

Detská kniha ako prostriedok rozvoja slovnej zásoby v predškolskom veku 

Abstrakt: Práca bude mať teoreticko-empirický charakter. Cieľom práce bude zistiť vplyv čítania 

umeleckej literatúry na pasívny slovník dieťaťa predškolského veku. Úroveň slovnej zásoby bude 

výskumník analyzovať na základe reprodukcie krátkych ukážok umeleckej literatúry dieťaťom. 

Reprodukcii textu bude predchádzať riadené čítanie výskumníka spolu s dieťaťom, pri následnej 

reprodukcii bude výskumník v štruktúrovanom pozorovaní zaznamenávať presne stanovené 

kategórie: výskyt lexikálnych jednotiek, sémantickú exaktnosť v pomenovávaní predmetov, ako aj 

formulačné schopnosti dieťaťa. Výskumnými metódami budú metóda riadeného čítania a 

štruktúrované pozorovanie. 

 

Detské prekoncepty knihy a knižnej kultúry 

Abstrakt: Práca bude mať teoreticko-empirický charakter. Cieľom práce bude zistiť prekoncepty a 

naivné detské teórie spájajúce sa deťom predškolského veku s knihou ako „fyzickým objektom“ aj 

zdrojom poznania a umeleckého zážitku. Objektom skúmania budú aj javy súvisiace s funkciou knihy, 

funkciou a ritualizáciou čítania, ako aj odlíšenia knihy od digitálnych technológií s textovým 

obsahom. Výskumnou metódou bude analýza detskej kresby a verbálnej výpovede/rozhovoru s 

dieťaťom. 

 

Témy pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

Mapa a jej využitie v didaktike vlastivedy 

Abstrakt: Práca bude mať teoreticko-empirický charakter. Je zameraná na využitie mapy ako 

jedného z elementárnych vyučovacích prostriedkov využívaných vo vlastivede. Zručnosti a poznatky 

súvisiace s mapou bude študent u žiakov overovať prostredníctvom didaktického testu, súčasťou 

práce bude aj realizácia súboru aktivít, ktorých ústredným prvkom bude práve mapa a práca s ňou. 

Spektrum realizovaných aktivít by malo byť čo najpestrejšie. Výskumným nástrojom bude didaktický 

test. Jeho výsledkom by mali byť dáta, vypovedajúce o znalosti mapy a jej využitia žiakmi 

primárneho vzdelávania. 

 

Pragmatická rovina komunikácie medzi učiteľom a žiakom 

Abstrakt: Práca bude mať teoreticko-empirický charakter. Jej cieľom bude odpozorovať a 

vyhodnotiť, aké pragmalingvistické jednotky sa najčastejšie prejavujú v komunikácii medzi učiteľom 

a žiakom na hodinách slovenského jazyka (príkaz, inštrukcia, poďakovanie, pochvala, upozornenie, 

pokarhanie a iné). Študent bude taktiež vyhodnocovať, či je zvolený spôsob komunikácie efektívny 

a účelný, z hľadiska cieľov výučby. Výskumnými metódami budú štruktúrované pozorovanie a 

rozhovor. 
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PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD. 

Témy pre študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia 

Sebaidentita dieťaťa predškolského veku  

Anotácia: Úroveň sebaidentity dieťaťa predškolského veku vychádza z mentálnych reprezentácií 

o sebe samom na základe interakcií - v materskej škole interakciami s učiteľom a rovesníkmi. Cieľom 

bude identifikovať a analyzovať spôsob rozvíjania sebaidentity dieťaťa tvorenej kategóriami 

sebapoznania, sebahodnotenia, sebaúcty a sebavedomia. 

 

Témy pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

Formatívne hodnotenie počiatočného písania v primárnom vzdelávaní  

Anotácia: Metódy formatívneho hodnotenia nedeklarujú iba didaktickú erudovanosť učiteľa 

v kvalitne a efektívne realizovanej výučbe, ale najmä samotné učenia sa žiaka. Cieľom bude 

identifikovať spôsoby realizácie formatívneho hodnotenia vo výučbe elementárneho písania 

prostredníctvom okamžitej spätnej väzby.  

 

doc. PaedDr. Eva Severíni PhD. 

Témy pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

Koncept rozšírená realita v primárnom vzdelávaní 

(Rezervované pre študentku Kristína Tišťanová) 

Anotácia: Práca sa zameriava na teoretické rozpracovanie konceptu rozšírená realita a jej súčasti v 

podmienkach základnej školy. Cieľom práce je identifikovať možnosti využitia aplikácií s rozšírenou 

realitou z pohľadu učiteľov primárneho vzdelávania. V práci je uplatnený kvalitatívny výskum. 

Výskumným nástrojom je individuálne interview s učiteľmi primárneho vzdelávania. 

 

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. 

Témy pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

Akčná hra v edukačnej dimenzii  

(Rezervované pre študentku Dominika Fajkišová) 

Anotácia: Súťažná práca sa má zamerať na konceptualizáciu akčnej hry v edukácii s dôrazom na jej 

využitie tak, aby sa rozvinuli herné potenciály subjektov. Koncept hry a jej stratégia má obsahovať 

zámer umožňujúci akčnosť subjektov hry v podmienkach, ktoré budú rozvinutiu hry a herných 

potenciálov nápomocné. Súťažná práca má priniesť interpretáciu o opodstatnenosti akčnej hry a 

príznačnej aktívnosti subjektov hry v edukácii. 

 


